ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ
ČÍSLO 63 • ROČNÍK 16 • 3/2017

VI. sraz rodáků, občanů a přátel Desné a 80. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Desné - sobota 1. července 2017

Sešli jsme se po pěti letech...

...s našimi veselými dětmi,...

...a den zahájili slavnostní mší Svatou...

...s blízkými kněžími,...

...i s místními hasiči v uniformách... ...a desenským rodákem P. Tomšíčkem.

K pomníku padlých byl přenesen květinový věnec,... ...občané přišli průvodem... ...a byla postavena čestná stráž.

Prohlédli jsme si výstavu fotografií, kterou připravil pan Oldřich Kladivo,... ...zatleskali dětem ze školky...
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...a přivítali koňské spřežení.

Dále jsme obdivovali nádherného orla...

...a pohladili moudrou sovu.

Fandili jsme útoku příštích hvězd... ...takhle to totiž na Desné umí i malí... ...a potom začala kultura.

Hrála nám Dolnovanka s Gábinou a Radkem... ...pomohli přátelé z Horního Újezdu... ...a byl tu i hrad.

Potkávali jsme tady malované kočičky,... ...hladili koně... ...a před drobným deštíkem nás schoval obří stan.

Odpoledne nás vozili v kočáře. Pak se svých kytar chopili bratři Tmejové a zábava pokračovala až do noci.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh slavnosti obce - setkání rodáků, zvláštní dík patří paní Marii Sýkorové
a všem jejím pomocníkům, kteří zajišťovali oběd. Děkujeme i přátelům z Horního Újezdu a Poříčí za materiální
i osobní pomoc. Děkujeme Dolnovance a kapelníkovi, dětem ze školky a paní ředitelce i malým hasičům.
Ze setkání rodáků byly pořízeny dvě fotodokumentace, pana Lehotského a pana Oldřicha Kladivo, který vytvořil přehledy, podle nichž
si budete moci vybírat a objednat fotografie ze srazu podle přání. Tyto ukázky budou k dispozici na tablech na obecním úřadě.
Manželé Dvořákovi ml. také pořídili filmový dokument, který si budete moci objednat.
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 21. 8. 2017

Obec je žalována
Žalobci Libuše a Milan Ječmínkovi zažalovali naši obec
o přikázání do vlastnictví pozemku pod opěrnou zdí,
kterou vystavěli Ječmínkovi bez stavebního povolení na
místní komunikaci, čímž vytvořili trvalou překážku a to
zákon nedovoluje. Začali jsme se tímto problémem
zabývat v roce 2012, kdy na žádost Ing. Čermáka byl
pořízen geometrický plán vymezující obecní pozemek
sousedící s pozemkovou parcelou pana Čermáka. Vyšlo
tedy najevo, že obci zbylo asi 80 cm komunikace. Začali
jsme se domlouvat, jak věc napravit, ale bez smírného
východiska. Při zjišťování okolností jsme zjistili, že pan
Zdeněk Ječmínek, manželé Ječmínkovi a obec Desná
žádostmi z 27. 4. 2001 vzali návrh na vklad geometrického
plánu podle smlouvy uzavřené 21. 12. 2000 zpět. Nic se
v této záležitosti nedělo až do roku 2006, kdy pan Ječmínek
nechal zpracovat další geometrický plán, ve kterém se
naprosto ignoruje problém opěrné zdi a je podkladem
směnné smlouvy mezi obcí a panem Ječmínkem a řeší
pouze pozemky nedotčené opěrnou zdí. To se stalo proto,
že bylo jasné podle zápisu z 27. 7. 2005, že tento pozemek
nebude prodán a obec bude postupovat, jak je uvedeno
v tomto zápise. Nikoliv zastupitelstvo v roce 2012, ale již
v roce 2005 zastupitelé o této věci věděli. Okresní soud ve
Svitavách rozhodl o zřízení věcného břemene ve prospěch
Ječmínkových. Po odvolání obou stran sporu ke krajskému soudu byl 20. 6. 2016 tento rozsudek potvrzen.
Odvolali jsme se k nejvyššímu soudu ČR, který uvedené
rozsudky zrušil a nařídil nové projednání u soudu ve
Svitavách a ten opět potvrdil zřízení věcného břemene
Ječmínkovým. Takto vypadá demokracie a právo v naší
zemi! Jeden může zabrat druhému pozemek a třetí tím
dotčený to musí strpět?
Josef Jebousek

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- prodej pozemku p. č. 83 – zahrada o výměře 773 m2
a pozemku p. č. 647/2 – ostatní plocha o výměře
34 m2 dle geometrického plánu č. 222-23/2017
Janu Benešovi, bytem Desná a Kamile Tobkové,
bytem Litomyšl
- smlouvu o poskytnutí dotace z POV z rozpočtu
Pardubického kraje na podporu místní prodejny
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na dovážení dětí z Pořící do Mateřské
školy v Desné z rozpočtu obce Poříčí
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 s Mikroregionem Litomyšlsko - Desinka na akci „Úpravy
veřejných prostranství v regionu Desinka“
- smlouvu č. 15/2017/POV o poskytnutí dotace na rok
2017 s Mikroregionem Litomyšlsko na projekt Obnova
veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční

ve čtvrtek 5. října 2017
dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00 – 16.10 hodin
- stanoviště č. 2 – u kaštanu (pod Motyčákem)
16.10 – 16.20 hodin
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20 – 16.30 hodin
- stanoviště č. 4 – mezi zast. U Zavoralů a Renzovými
16.30 – 16.40 hodin
- stanoviště č. 5 – u kříže
16.40 – 16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna
16.50 – 17.00 hodin

Problematika likvidace odpadních vod
V současné době je dokončována studie, kterou se
budeme snažit vyřešit zákonnou povinnost likvidace
odpadních vod v naší obci. Tato studie je zadána společně
s obcí Horní Újezd proto, abychom měli úplné informace,
které chceme předložit občanům obou obcí na společné
prezentaci, na níž vystoupí a dotazy zodpoví zpracovatel
studie. Varianta, kterou je v současné době gravitační
kanalizace s přívodem odpadních vod do Dolního Újezdu,
je ekonomicky a legislativě neproveditelná, ale je součástí
územního plánu obce a programu rozvoje vodovodů
a kanalizací Pardubického kraje. Dotčené orgány nechtějí
od této varianty ustoupit. Před výše zmíněným jednáním
obdržíte informace ke všem zvažovaným variantám.

Oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek 20. října 2017 v době od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00
hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací
místnost budovy Obecního úřadu v Desné č. p. 100.
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních
důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě navštíví voliče volební komise s přenosnou volební schránkou. Voliči bude umožněno
hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
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Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Jan Nádvorník
50 let
Ludmila Flachová
50 let
Marie Nádvorníková 60 let
Hana Jílková
60 let
Marie Bartošová
60 let
Jan Kroulík
65 let
Jan Řehák
65 let
Hana Jebousková
70 let
Čeněk Čermák
81 let
Zdeněk Dvořák
84 let
Ladislav Nádvorník 85 let
Ludmila Rosypalová 85 let
Miloslav Capoušek 88 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Narození
Lucie Šillerová
Sofie Klusoňová

Zlatá medaile na Letní
olympiádě dětí a mládeže
Ve dnech 25. – 27. června 2017 se v Brně uskutečnila
VIII. letní olympiáda dětí a mládeže. Na olympiádu se po
náročných kvalifikacích v 22 sportech nominovalo přes
4 500 mladých sportovců z celé České republiky. Při
slavnostním zahájení olympijský oheň zapálila Martina
Sáblíková. Ve stolním tenise reprezentoval hlavní město
Prahu Michael Kopecký (vnuk Jaroslava Kopeckého
z „Hraniček”). Michael v soutěži dvoučlenných družstev
dosáhl vynikajícího výsledku, když se svým spoluhráčem
po výhře 3:1 nad Jihomoravským krajem vybojoval zlaté
medaile.
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Zprávičky z naší školičky
sebeobsluhu samy, mladším pomáhají s donesením talířku
a hrnečku paní učitelky. Pak probíhá práce u stolečků –
malování, tvoření, didaktické hry, pracovní listy… nebo
společná řízená činnost na koberci. Společně si čteme,
povídáme, pracujeme s obrázky, zpíváme, učíme se
básničky… Pak si děti dají malou svačinku – ovoce,
zelenina a jde se ven. Pobyt venku je dvouhodinový (od
9.30 do 11.30). Jdeme na školní zahradu, na hřiště či na
procházku do vsi, do lesa či k řece. Cestou poznáváme řadu
zajímavých věcí a většinou si i kapsy naplníme nějakým
dárkem pro maminku, tatínka (v podobě kamínků, šišek…). Pak už následuje oběd a odpočinek na postýlkách.
Když všichni, kdo nešli domů PO O, leží, přečte paní
učitelka pohádku, pustí pohádku z CD a už všichni spí.
Kdo neusne, na chvilinku si odpočine a pak jde s paní
učitelkou ke stolečku na tzv. ,,klidové aktivity‘‘. Jedná se
o tiché činnosti, které by nebudily děti na postýlkách –
puzzle, omalovánka, pracovní list… Ve 14.00 se děti
probouzejí, následuje svačinka a pak volná hra dle volby
dětí, či činnosti, které nabízí paní učitelka. Děti se rozcházejí domů od 14.30 do 16.00 hodin.
Přikládáme fotografii letošních prvňáčků (na jejich table
bylo 8 rytířů a 1 princezna) a fotografii ze školní zahrady
pořízené začátkem září.
A co plánujeme na podzimní měsíce??? První bude
narozeninová oslava dětí narozených v červenci, srpnu
a září s dortem, fotografováním a samozřejmě malým
dárečkem pro oslavence. Následovat bude pohádka v MŠ,
pouštění draků či podzimní tvoření s rodiči…

V pondělí 4. září začal nový školní rok nejen pro všechny
žáky a studenty, ale i pro děti z naší mateřské školy. Školka
byla v provozu i o letních prázdninách (dva týdny v červenci a dva týdny v srpnu). Chodilo okolo 20 dětí, což je
krásné.
Pro tento školní rok máme opět stoprocentně naplněno.
Tedy 35 dětí, dvě nejmladší děti nebyly přijaty z kapacitních důvodů. Rodiče dětí, které nemůžeme přijmout,
upozorňujeme na volná místa např. v MŠ Horní Újezd, kde
mají v současné době málo dětí. Rodiče obou těchto dětí
tuto možnost využili.
Do první třídy nám odešlo 9 dětí (viz foto), stejný počet
jsme tedy i přijali. Z Desné je 19 dětí, z Poříčí 15 dětí
a z Horního Újezdu 1 (to moje). Děti jsou rozděleny do
dvou tříd dle věku. Starší – KOŤÁTKA, mladší –
MYŠIČKY. Letos je nově nařízeno povinné předškolní
vzdělávání pro děti, které k 31. srpnu dosáhly 5 let věku.
Tyto děti se musí povinně vzdělávat 4 hodiny denně (od
8.00 do 12.00 hodin) a ve dnech, kdy nejsou v mateřské
škole, musí mít písemnou omluvenku od rodičů (do tří
dnů) či od lékaře (nad 3 dny).
A jak vypadá takový obyčejný den v naší školce???
Děti se scházejí od 6.30 do 8.00 hodin. To si společně hrají
ve velké třídě Koťátka i Myšičky. Základem je volná hra dle
zájmu dětí. Učitelka pouze dohlíží, do hry nezasahuje,
případně nabízí aktivity pro děti, které si nechtějí hrát, jsou
po ránu rozmrzelé nebo pracuje s dětmi s odkladem školní
docházky u stolečků. Po úklidu hraček okolo 8.00 se děti
rozdělují do svých tříd, jdou si zacvičit, zahrát hru, protáhnout se. Pak následuje svačinka. Starší děti zvládají

text: Anna Veselíková, foto: Nikola Kvapilová
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Podzim je tu
mořem). Na rovníku přechází slunce v poledne přes
nadhlavník. V den rovnodennosti slunce osvěcuje oba
zemské póly, kde se tak střídá polární den a noc. Na
severním pólu slunce zapadne – začíná polární noc, na
jižním pólu slunce vyjde – začíná polární den.
Slovo „rovnodennost“ naznačuje, že den by měl být
stejně dlouhý jako noc. Jenže sluneční kotouč není bod
a jeho paprsky se navíc v atmosféře ohýbají, takže v den
rovnodennosti je Slunce viditelné nad obzorem přibližně
12 hodin a 10 minut, pod obzorem je jen 11 hodin
a 50 minut.
Rovnodennost lze s přesností jednoho dne určit poměrně jednoduchými prostředky. Protože sluneční paprsky
dopadají za rovnodennosti na zemský povrch kolmo
k zemské ose, pohybuje se stín libovolného pevného bodu
(například vrcholu tyče) v průběhu dne po přímce. Stačí
tedy zaznamenat tři polohy stínu téhož bodu v průběhu
dne. Pokud leží na přímce, je právě rovnodennost.
Je proto pravděpodobné, že nejstarší kultury zakládaly
svůj kalendář právě na rovnodennosti, která někdy
určovala počátek roku. Na jarní rovnodennosti dodnes
závisí i proměnné datum židovských a křesťanských
Velikonoc.
Jiří Kvapil

Zhruba od poloviny září do poloviny října nastává čas
babího léta, nebo také indiánského léta. Přichází jedna
z krásných proměn přírody ve svých věčných pravidelných cyklech. Na pavučinách se proletují malí pavoučci cestovatelé, vznášejí se nad krajinou na stříbrných nitkách.
Říkáme jim babí léto. Pozorujeme je a sníme s nimi.
Vnímáme jejich lehkost. Přináší nám poznání, že není
moudré propadnout se do pavučin smutku, splínu
a beznaděje. V přírodě panuje neměnný řád, jenž nás svou
pravidelností nepřestává po tisíciletí fascinovat. Na
podzim se vydáváme na procházky barevnou krajinou,
meditujeme a nasloucháme přírodě připravující se
k zimnímu spánku.
Přichází podzimní rovnodennost – svátek přírodního
a duchovního života
Přichází magický čas, kdy den je roven noci. Čas, kdy
slunce překračuje rovník. Dny rovnodennosti jsou zvláštní
především tím, že slunce zapadá přesně naproti místu jeho
východu. Denního světla ubývá, dny se krátí.
Podzimní rovnodennost se dříve slavila jako Mabon,
vinobraní, hostina Avalonu, nebo Alban Elfed. Tento čas
dodnes symbolizují jablko, víno, vinná réva a roh hojnosti.
Hlavním symbolem Mabonu je jablko, které představuje
obnovený život. Uctívala se božstva z Jiné země, Avalonu
(mimochodem Avalon v překladu znamená doslova Země
jablek), bohové druhé sklizně a vína Mabon a Modron.
A také všechna stárnoucí božstva. Tento svátek byl
svátkem podzimu a uvadání, příroda se ukládala ke
spánku. K Mabonu patří víno, pokrmy z jablek a hroznů.
Kdo chce, může navštívit hřbitov a položit na hroby svých
blízkých jablka a víno jako obětinu a důkaz, že na mrtvé
nezapomínáme a že se s nimi toužíme setkat.
Roh hojnosti je symbolická nádoba ve tvaru rohu,
například spletená z proutí. Jde o jakýsi symbolický
proutěný koš, kam ukládáme hojnost úrody (plodů
přírody i skutečnou hojnost životních příběhů a tužeb).
Roh hojnosti připomíná pohádkovou symboliku ,,ubrousku prostři se“ nebo ,,beránku otřes se“. V řecké mytologii
najdeme příběh, kde se podobně jako v pohádkách roh
hojnosti naplní pokrmy (medem, mlékem…).
Tento svátek dodnes přetrval jako dožínky, vinobraní,
hody, svátky piva, slivovice.
A co nám o tom samém poví moderní doba a astronomie?
Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii
okamžik, kdy je slunce v rovině zemského rovníku, takže
jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.
Rovnodennost nastává dvakrát do roka: 20. až 21. března,
kdy střed obrazu slunce na nebeské sféře prochází jarním
bodem a 20. až 23. září, kdy prochází podzimním bodem.
Tento rok vychází podzimní rovnodennost a tedy astronomický začátek podzimu na 22. září v 22:02. Naproti tomu
na jižní polokouli začíná v tento okamžik jaro. Takže kdo
má jaro rád, už ví, kam by se měl podívat.
Slunce o rovnodennosti vychází přesně na východě
a zapadá přesně na západě (ovšem horizont pohledu by
musel být v nadmořské výšce 0 m nad Středozemním

Podzimní pozvánky
Den otevřených dveří
v litomyšlské nemocnici
Den otevřených dveří s mottem

,,Přátelská nemocnice”
V areálu litomyšlské nemocnice
5. 10. 2017 v době 9–15.00 hod.
Vážení přátelé, zveme Vás na den otevřených dveří,
kde uvidíte naši nemocnici z jiné strany, než jste zvyklí
jako pacienti. Nabízíme Vám možnost preventivních
vyšetření zdarma a prohlídky vybraných oddělení.
Přijďte s námi příjemně strávit část dne.
Těšíme se na Vás.
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Pozvánka na cestopisnou přednášku s Ladislavem Ziburou
Ergotep CSR Institut o.p.s. vás zve na cestopisnou
přednášku s Ladislavem Ziburou. Přednáška se uskuteční v budově Ertogotepu v Proseči 30. října 2017 od 17.00
hodin.
Kdo je Ladislav Zibura? Ladislav Zibura se narodil
15. června 1992 v Českých Budějovicích. V 16 letech
s přáteli začal pořádat festival Budějovický Majáles, ze
kterého se jim podařilo vybudovat jednu z největších
neziskových akcí v České republice. Na svou první pouť
Zibura vyrazil v roce 2011, krátce po maturitě. 900 kilometrů dlouhá cesta do Santiago de Compostela ho nadchla
a rozhodl se v poutnictví pokračovat. Navázal třemi
dalšími cestami – v roce 2012 se pěšky vypravil na 1 400

kilometrů dlouhou cestu z domova do Říma, v roce 2013
ujel 3 000 kilometrů na kole na cestě k Severnímu moři
a nazpět, v roce 2014 pak pěšky ušel 1 400 kilometrů na
cestě do Jeruzaléma. Mladého poutníka nemotivuje víra,
nýbrž touha po dobrodružství a poznávání lidí. Zibura se
mimo jiné objevil i v Show Jana Krause a Všechnopárty,
proslul také svým recesistickým výstupem v soutěži AZkvíz. Se svými neotřelými cestovatelskými projekcemi
plnými vtipu vyprodával kina po celé republice. Jeho
první kniha o cestě do Jeruzaléma se vyprodala během tří
dnů. Nyní se připravuje na vydání své další, již třetí knihy
o cestách do Gruzie a Arménie.
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Prázdniny v TJ Horní Újezd
Přestože je léto časem dovolených, v tělovýchovné
jednotě jsme rozhodně nezaháleli. Přes prázdniny se nám
podařilo uspořádat několik vydařených akcí, dokončit
nové střídačky, ve spolupráci s obcí Horní Újezd vypracovat žádost o dotaci na universální hřiště. Rozběhly se také
krajské i okresní fotbalové soutěže.
V pondělí 19. 6. byly ze hřiště odstraněny staré plechové
střídačky, které nám dobře sloužily pěknou řádku let.
Místo nich se podařilo do měsíce zbudovat střídačky nové.
Ty jsou vyrobeny z ocelového jeklu s pozinkovaným
povrchem a jsou potažené makrolonem. Sedací plocha je
z dřevěných fošen a celé střídačky jsou pevně ukotveny
k základně ze zámkové dlažby. Celá rekonstrukce skončila
těsně před Újezdským pohárem. Rekonstrukce střídaček
byla z větší části financována z dotačních prostředků
Pardubického kraje.
V neděli 16. 7. jsme uspořádali další ročník sportovního
dne pro děti. Potěšil nás pěkný počet účastníků. O týden
později jsme obsadili parkoviště před kulturním domem.
V pátek 21. 7. navštívilo více než 300 lidí ze širokého okolí
vystoupení známého uměleckého dua Anna Volínová –
Václav Žákovec. V sobotu 22. 7. jsme hostili Újezdy od
Kladna až po Olomouc v rámci dalšího ročníku Újezdského poháru. Po turnaji se konala před kulturním domem
taneční zábava s kapelou Metaxa z Ústí nad Orlicí. Nutno
dodat, že tento víkend byl pro nás pořadatele nesmírně
náročný.
Letní přípravu na novou sezónu zahájili jako první
muži. Tým vede jako trenér Radek Svoboda z Pomezí,
vedoucím mužstva je Roman Chadima. Do nové sezóny
jsme vstoupili bez Vojty Lněničky, který přestoupil do
Chocně, kde hraje krajský přebor. Díky novému přestupnímu řádu, který umožňuje přestup bez souhlasu mateřského oddílu, doslova utekl bez rozloučení a bez trochy
slušnosti pár hodin po posledním zápase loňské sezóny
Jakub Faltys do Svratouchu. Do týmu jsme přeřadili
dorostence Jakuba Kladivu, činnost obnovil Lukáš
a Honza Láznický, z Dolního Újezdu přišel Michal Vanat.
Po delší době se nám podařilo obnovit žákovské
mužstvo. Navázali jsme na dobrou spolupráci v mládežnických kategoriích s morašickým oddílem a přihlásili tým
Morašice/Horní Újezd do okresního přeboru žáků 8+1.
Tým vede Pavel Beneš. Polovina domácích zápasů bude
odehrána na hřišti v Morašicích, druhá polovina na našem
hřišti.
Stejně jako v loňské sezóně i letos hrají oba týmy
přípravek okresní přebor ve společném týmu s Morašicemi. Starší přípravku trénují František Bartoš, Jiří Kučera
a Václav Žďára st., mladší přípravku trojice trenérů
z Desné - Mgr. Zdeněk Beneš, Zdeněk Beneš st. a Jaroslav
Chaun. Tato soutěž se hraje turnajově, celkové tabulky se
nevedou, vždy se hodnotí pouze jednotlivé turnaje.
Všechny naše týmy již do svých mistrovských soutěží
zasáhly. Přijďte se někdy podívat, jak se se nám daří.

Muži
neděle 24.9. – 16:00 Horní Újezd – Ústí nad Orlicí „B“
neděle 1.10. – 15:30 Horní Újezd – Řetová
neděle 15.10. – 15:00 Horní Újezd – Libchavy
neděle 29.10. – 14:00 Horní Újezd – Tatenice

Žáci
neděle 8.10. – 10:00 Morašice/Horní Újezd – Jaroměřice
(hř. Horní Újezd)
neděle 22.10. – 10:00 Morašice/Horní Újezd – Městečko
Trnávka (hř. Horní Újezd)

Starší přípravka
neděle 15.10. – 9:30 turnaj Horní Újezd

Mladší přípravka
neděle 29.10. – 9:30 turnaj Horní Újezd
Více informací najdete na www.tjhorniujezd.cz.

Deseňáci v TJ Horní Újezd
Již od založení fotbalového oddílu v Horním Újezdě
kolem roku 1970 byli desenští občané aktivní v jeho
činnosti. Ať už jako hráči, nejdříve Honza Řehák, Josef
Flídr, Josef Lipavský, Zdeněk a Franta Šimkovi, Mirek
a Láďa Lipavští, Josef a Mirek (Pelda) Vejrychovi (rodáci
z HÚ) nebo Čenda Čermák. Poté přišla generace narozená
kolem roku 1965 a to Jirka Kladivo, Zdeněk Beneš, Láďa
Boháč, Jarda Kladiva (oba rodáci z HÚ), Jarda Kusý (již
není mezi námi). Dále hráli Kamil Kárský, Jarda Chaun,
Luděk Renza. Poslední zástupci v mužské kategorii jsou
Honza a Zdeněk Benešovi, Tomáš Chadima a chvíli

Mgr. Zdeněk Beneš
sekretář TJ Horní Újezd
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i Honza Vejrych. Poté se Deseňáci věnovali asi více
hasičům, až v současnosti se snad blýská na lepší časy.
V kategorii přípravek poctivě trénují a hrají Kuba a Honza
Kvapilovi, Honza a Fanda Flídrovi, Matyáš Bulva, Pepíno
Rosypal. Doufejme, že je fotbal bude bavit dál a někteří to
dotáhnou až do mužů.
Zapomenout bych neměl ani na funkcionáře z Desné –
především bývalého starostu pana Stanislava Nováka,
Vlastu Čermáka (t. č. Litomyšl), Františka Kárského
a Miloše Kopeckého (řidič autobusu a avie). Z Desné byl
také jeden rozhodčí – Láďa Kladivo. A měli jsme a máme
také několik trenérů – Karel Žďára, Honza Nádvorník,
Pavel Beneš, Zdeněk Beneš starší a mladší, Jarda Chaun.
Aby byl výčet Deseňáků alespoň trochu úplný, nesmím
zapomenout na současného místostarostu Jardu Kladivu –
šéfa bufetu, opraváře všeho možného, prostě člověka pro
všechno.
TJ Horní Újezd má za padesát let své činnosti za sebou
úspěšné roky i roky, které nestály téměř za nic, ale vždy
u toho byli desenští občané. Přejme TJ, aby v dnešní době,
která není příliš nakloněna dobrovolné práci bez nároku
na odměnu, fungovala i v dalších letech.
Autor článku se omlouvá těm Deseňákům, na které
zapomněl.
Zdeněk Beneš st.
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Namáhejme
hlavičky
Tento rébus vyřeší předškolní dítě
do deseti minut, programátorům
to zabere hodinu a lidé s vyšším
vzděláním... no, zkuste to sami!
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Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen v Desné
V sobotu 26. srpna 2017 pořádal OMS Svitavy ve
spolupráci s MS Dolní Újezd a MS Osík podzimní zkoušky
ohařů a malých plemen. Zahájení a vyhlášení výsledků
zkoušek se konalo na prostranstvích u hostince Pod hájem.
Ředitelem zkoušek byl Václav Severa, správcem zkoušek
Ing. Josef Flídr, vedoucí skupin i zajištění občerstvení
v terénu členové MS. Konání zkoušek ohařů v katastru
honitby MS Dolní Újezd a malých plemen v katastru
honitby MS Osík. Vrchní rozhodčí ohařů Miroslav Matějka
a rozhodčí Miloš Loskot a Mgr. Pavel Tupec. U malých

plemen vrchní rozhodčí JUDr. Bohumil Hotař a rozhodčí
Ladislav Fait a Zdeněk Sedláček.
Po mírném dešti ráno bylo velmi pěkné počasí, což
výkonům psů svědčilo. Odpolední vysoké teploty se
negativně projevily na výkonech psů a 2 psi ve zkoušce
neobstáli.
Za přípravu a organizační zajištění zkoušek bylo naše
MS pochváleno od vrchních rozhodčích. Pořadatelům
poděkoval i předseda OMS Svitavy Miroslav Matějka.
Václav Severa a Oldřich Kladivo

Výsledky zkoušek ohařů:
1. Maďarský ohař krátkosrstý - Benko Michal
2. Český fousek - Švadlenka Marcel
3. Malý münsterlandský ohař - Pleva Jiří

Výsledky zkoušek malých plemen:
1. Německý křepelák – Stejskal Petr
2. Zlatý retriever – Bednář Petr
3. Zlatý retriever – Klusáček Otakar
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Obnovené kapličky ve Vysokém Lese
Stalo se již tradicí, že
6. července jdeme na společnou vycházku. Tak tomu
bylo i letošního roku. Naše
cesta směřovala k obnoveným kapličkám ve Vysokém
Lese. Kapličky v minulosti
z různých důvodů postupně
chátraly. Všechny tři kapličky byly na sudetském území. Vlivem nezájmu místních
obyvatel po druhé světové válce, po odsunu Němců,
kapličky udržovat a následkem špatné střešní krytiny,
zůstaly po letech jen malé pozůstatky zdiva, prorostlé
kořeny keřů, někde jen zbytky cihelné dlažby. Postupná
obnova tří kapliček včetně instalace informačních tabulí
pro turisty byla započata až v roce 2013 zásluhou dobrovolníků z místních obcí a Spolkem archaických nadšenců
ze Sebranic.
Naše vycházka začala dopravou osobními auty do
vesničky Vysoký Les, kde jsme u kaple sv. Anny auta
zaparkovali, sešlo se 28 účastníků a jdeme k nedaleké
Killerově kapli, která byla postavena asi začátkem
19. století jako poděkování za zázračné zachránění života.
Manželka hospodáře Killera z Chmelíku, který kácel
s čeledí ve svém lese stromy, jim donesla oběd a v momentě kdy přicházela, skácela se na ní poražená borovice.
Když byla hospodyně vyproštěna, všichni s překvapením
zjistili, že žije a nemá nejmenší zranění. Po prohlídce
a společné fotografii postupujeme dále směrem ke
Sněženkovému údolí. Jelikož je nedlouho po dešti
a vyšlapaná cesta je na druhé straně louky, nezbývalo než
si dodat odvahy a touto lázní s mokrou vysokou trávou
projít.
Následně přicházíme k malé, dřevěné Demelově
kapličce. Tuto kapli postavil v r. 1932 sedlák z Chmelíku

Weinzel Demele jako poděkování za šťastný konec
nehody, která se zde udála. Při sušení sena na těchto
lukách se Demelovým splašili koně zapřažené do vozu
a srazili hospodyni. Ta šťastnou náhodou spadla mezi
koně a kola vozu. Nehodu přežila bez většího zranění. Při
této události se hospodyně údajně dovolávala záchrany
Panny Marie.
Po prohlídce kaple pokračujeme ke třetí kapli
zv. Schlesingerově. Jdeme kolem Křížové cesty v moderním uměleckém pojetí. Zde dříve byla Křížová cesta se
14 zastaveními se zasklenými obrazy a malou stříškou,
zavěšené na mohutných jedlích lemujících cestu. Jedle pak
byly skáceny a obrazy se ztratily neznámo kam. Pod kaplí
je studánka zv. Daňkova. Kaple vystavěna jako výraz
vděku za zázračné uzdravení Emilie Schlesingerové ze
slepoty. Na základě snu, ve kterém se Emilii zjevila Panna
Maria, se nechala zavést ke studánce, kde si umyla oči,
načež se ji zrak vrátil. Voda z pramene měla také již dříve
uzdravit slepou lesníkovu dceru. Kaple utrpěla škodu
v průběhu 2. světové války, kdy fungovala jako dočasné
útočiště partyzánů. V květnu 1945 byla kaple, blízká
studánka i Křížová cesta poničena v důsledku protiněmeckých nálad. Pak do blízkého stromu při bouřce udeřil
blesk a svým pádem kapli rozbořil. Ta již nebyla opravena
a postupně chátrala. Znovuobnovena byla až v letech 2014
až 2015.
Pak se již pomalu vracíme, odbočujeme k opuštěné
hájovně a kdo měl ještě zájem, procházíme osadou Vysoký
Les, kolem bývalé školy a později hospody, dále obdivujeme pěknou včelnici. Tím naše pěší vycházka končí.
Nasedáme do aut, přejíždíme do nedaleké Poličky.
Krátkým posezením s výběrem něčeho na ochutnání ve
stylově zařízené restauraci U nožíře Dobroty končíme
s poděkováním organizátorům za uskutečnění této již
23. pěkné vycházky.
Oldřich Kladivo
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Informace o Základní škole Dolní Újezd ve šk. roce 2017/2018
Základní škola Dolní Újezd, okres Svitavy, příspěvková organizace, zřizovatel Obec Dolní Újezd
Součásti školy: základní škola, školní družina
a klub, školní jídelna.
Hlavní úkol: poskytování základního vzdělávání
v rámci povinné školní docházky v souladu
s právními předpisy.

tových komisí 2. st. - ČJ - J. Adamský, M - M. Fialová,
společenské vědy - J. Švecová, cizí jazyk - Z. Hrubá,
přírodní vědy - J. Lněnička, webové stránky školy L. Krásná, T. Fliedr, Z. Brůnová
Nepovinné předměty: výuka římskokat. náboženství pro
žáky 1. - 9. roč. – p. Theimrová, p. Jareš, p. Rádek,
p. Grabiec, p. Chudá

V 1. – 9. ročníku bude školní výuka probíhat podle ŠVP
Základní škola, č. j. 11316. (Úpravy ŠVP od 1. 9. 2016
týkající se inkluze a podpůrných opatření k integrovaným
žákům a od 1. 9. 2017 k povinné výuce plavání).

Péče a pozornost je mj. věnována: integrovaným žákům se
zdravotním znevýhodněním či postižením a s vývojovou
poruchou, vyučující pro tyto žáky tvoří individuální
a podpůrné plány (ve spolupráci s poradenským zařízením a rodiči), vycházejícím žákům - volba povolání,
přihlášky, nabídky středních škol, burza škol. Pozornost
bude opět věnována technickému vzdělávání - spolupráce
hlavně se středními školami, vybavování dílen.
Problematika BOZP, PO, CO a krizové připravenosti
zařazena do výuky dle ŠVP, postup ZŠ dle směrnice
k BOZP. Problematika prevence dle preventivního
programu ZŠ - 1. st. p. Stráníková, 2. st. p. Soukup (spolupráce se společností ACET, pravidelné uskutečňování
preventivních programů rizikového chování v jednotlivých třídních kolektivech, tzv. vrstevnické programy ve
spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí).
V rámci projektu CVP (Cestou vzájemného porozumění
ve vzdělávání) ve spolupráci s Městským úřadem
Litomyšl - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) vznikají aktivity vedoucí k podpoře: 1. pedgogů při
zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání, 2. žáků
ohrožených neúspěchem, žáků se speciální vývojovou
poruchou a žáků integrovaných (podpůrné práce školních
asistentů, učitelů - individuálních konzultantů či vedoucích kroužků a mentorů - zapojeno 24 pg. pracovníků
školy).

Počet tříd: 16 (kromě 7. a 8. roč.) jsou dvě třídy v ročníku.
Počet žáků: 323 (174 chlapců, 149 dívek), na I. st. (v 1. - 5.
roč.) je 193 žáků, na II. st. (6. - 9.roč.) je žáků 130, škola je
jednou z největších venkovských škol okresu (kraje),
průměrný počet žáků ve třídě je 20.
ZŠ je školou spádovou, navštěvují ji žáci z okolních obcí:
Jiříkov, Václavky, Horní Újezd, Desná, Poříčí, Zrnětín,
Mladočov, Budislav, Osík.
Složení pedagogického sboru:
Vedení školy:
ředitel
zástupce ředitele
výchovný poradce
preventista
metodik ICT
koordinátor ŠVP

– Jiří Lněnička
– Marie Andrlová
–
-

Kamila Kapounová
Stanislav Soukup (2. st.),
Lenka Stráníková (1. st.)
Tomáš Fliedr
Zuzana Brůnová

–
-

Stráníková Lenka
Ropková Marie
Krásná Ludmila
Brůnová Zuzana
Jiráčková Petra
Melšová Kateřina
Horodyská Lenka
Doubková Jitka
Drábková Ilona
Hájek Josef
Soukup Stanislav
Leischnerová Pavlína
Švecová Jana
Brůna Václav
Fialová Martina
Fliedr Tomáš

třídní učitelé:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7. tř.
8. tř.
9.A
9.B

Zájmová činnost – kroužky:
- pěvecký sbor pro žáky I. st. – p. u. Hájek (příprava hud.
vystoupení, hud. rozvoj dětí)
- pěvecký kroužek pro II. st. – p. Andrlová (zaměřeno na
pěvecký a hudební rozvoj, vystoupení)
- sportovní hry pro 1. a 2. st. - p. Brůna (spolupráce
s celorepublikovou asociací školních sportovních
klubů)
- přírodovědný kroužek - p. Lněnička
- příprava na zkoušky na SŠ pro 9. tř - Čj, M - p. Fialová,
p. Adamský
- základy ruského jazyka - pro žáky 2. st. - p. Krásná
- činnost redakční rady školního časopisu - p. Soukup
- kluby zábavné logiky a čtenářské gramotnosti - 1. st.
- filmový klub - 2. st. – p. Soukup

bez třídnictví: Zlata Hrubá, Zdena Jiránková, Josef
Adamský, Kapounová Kamila

Zájmová činnost v rámci školní družiny a klubu –
p. Adamská, p. Sedliská , p. Švecová, p. Brůna
- sportovní hry pro chlapce - 1.- 9. roč.
- výtvarná a pracovní náplň, turistické a přírodovědné
akce, regionální prvky
- rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování – denně dle týdenní skladby zaměstnání v ŠD a ŠK,
provoz od 6.30 hod.

vychovatelky šk. družiny a klubu: Adamská Helena , Jitka
Sedliská a Švecová Dagmar
asistentky pedagoga: Dagmar Švecová, Jana Jarešová,
Šárka Klusoňová, Martina Faitová, Květoslava Šraitrová,
Aneta Nádvorníková, Stanislava Čejková
Vedoucí metodického sdružení I. st. - K. Melšová, předmě12

Žákovská knihovna – p. Doubková, půjčovní doba
v pondělí dopoledne

Třídní schůzky a konzultační odpoledne – od 15.00 hod:
čtvrtek 2. listopadu
čtvrtek 4. ledna - konzultace
čtvrtek 5. dubna
čtvrtek 25. května - konzultace pro pozvané rodiče
konzultace a schůzky se zákonnými zástupci kdykoliv
během roku dle dohody

Další zájmová činnost: vyučující 1. a 2. stupně nabídnou
žákům účast na mnoha akcích – reprezentace školy
v soutěžích: sportovních, výtvarných, matematických
a fyzikálních, přírodovědných a ekologických, jazykových, zeměpisných a dějepisných (vlastní akce školy nebo
z nabídky dalších institucí), vzdělávací exkurze, návštěvy
kulturních představení, tradici má oslava Dne dětí, příp.
olympijský den, vánoční besídky.

Zápis dětí do prvních ročníků v úterý 10. února 2018.
Přijímací zkoušky – možnost podání 2 přihlášek, talentové zkoušky v průběhu ledna (stanoví ředitel SŠ)
Termíny prázdnin:
podzimní – 26 - 27. 10.
vánoční – 23. 12. - 2. 1., zahájení výuky 3. 1. 2018 (středa)
pololetní – pátek 2. 2. 2018
jarní – 12. - 18. 3. 2018
velikonoční – 29. - 30. 4. - čt - pá
Období školního vyučování bude ukončeno 30. 6. 2018
Ředitelské volno: 29. 9., 22. 12., 30. 4., 7. 5.

Další nabídka:
- plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. roč. (zařazeno do
ŠVP), od 20. 9. - 29. 11. (středy)
- pobyt a škola v přírodě – vícedenní akce pro žáky
5. roč. - od 28. - 30. 5. 2018
- lyžařský výcvikový kurz pro žáky
7. roč. – 13. -16. 2. 2018
- branně turistický kurz pro žáky
8. roč. - 12. - 14. 6. 2018
- poskytování první pomoci pro žáky 5. a 8. roč.
v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu, ve
spolupráci s ČČK - Mladý zdravotník a se SZŠ
Svitavy - minikurz první pomoci pro žáky 2. st.
- spolupráce s Knihovnou Dolní Újezd (Nonstop
čtení, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře,
setkání se známými spisovateli)
- pitný režim – podávání teplého čaje – ve spolupráci
se SRPŠ (p. Adamský, kuchařky ŠJ + provozní
zaměstnanci
- školní mléko, ovoce do škol - pro žáky 1. st., celostátně dotované (p. Jiráčková, p. Drábková)
- Klub mladých čtenářů – nabídka levnějších knih
(p. Horodyská)
- charitativní akce: CPK CHRPA, podpora rozštěpového centra atd. (p. Leischnerová, p. Ropková)
- sběry: papíru, sušené pomerančové kůry, nápojových kartonů, potravinářských použitých olejů,
PET víček, Ekolamp

Další zaměstnanci školy: účetní – p. J. Hladíková - vedení
podvojného účetnictví (část. úvazek)
Stravování školní a pro cizí strávníky:
– vedoucí ŠJ – p. Lipavská
– kuchařky – p. Zerzánová, p. Kladivová,
p. Kysilková, p. Čejka, p. Částková
Provozní zaměstnanci:
školník, topič, úklid, údržbář – p. Doseděl, p. Romportl
úklid – p. Matoušová, p. Štanclová M., p. Chadimová,
p. Šinkorová
Při ZŠ existuje SRPŠ - ustanoven výbor z třídních důvěrníků, výborová schůze tvoří a schvaluje rozpočet.
Složení školské rady: předseda L. Jareš, J. Čejka,
F. Mokrejš, Jan Švec, Z. Jiránková, L. Stráníková
Telefony: škola 461 632 816, tel. do ŠD 736 481 150,
telefon ŠJ 461 631 115,
e-mail: skola@zsdu.cz
web. : www.zsdu.cz

Pamětní kniha obce Desné

pokračování příště
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Mladí hasiči v létě nezahálejí
Sotva začala mladým hasičům prázdninová pauza,
nám, vedoucím, začaly ty největší přípravy na náš pobyt.
Letošní se konal opět v našem oblíbeném areálu
v Borovnici v termínu 7. - 12. 7. Pro letošek jsme zvolili
téma INDIÁNI. Každý účastník si musel přivézt indiánský kostým. Děti byly přivítány staršími indiány tradičním tancem kolem ohně. Poté si mladí indiáni museli
vymyslet svá indiánská jména a šaman je seznámil s jejich
úkolem, kterým bylo stát se bojovníkem kmene. Jako
každý rok pro děti byla připravena spousta her a soutěží.
Každý den byl zaměřen na splnění zkoušek vlastností,
které musí správný bojovník mít, např. bystrost, stateč-

nost, hbitost, obětavost a spolupráce. Na letošním pobytu
děti také hodně vyráběly, např. dešťové hole, korálky
a trička. Nakonec všichni prošli stezku odvahy a našli
šamanův poklad. V den, kdy šaman odešel promlouvat
s bohy, nás vyzkoušel pořádný déšť. Ale ani toho jsme se
nezalekli. Už nyní začínáme pomalu plánovat a připravovat příští pobyt.
Na konci prázdnin jsme s dětmi objeli ještě pár soutěží
a to v Dolní Dobrouči, Kamenci a Zderazi. Nyní jsme již
zahájili přípravu na podzimní kolo hry Plamen a budeme
pilovat střelbu, uzly a další disciplíny. Podzimek se koná
7. 10. v Hartmanicích.
Věra Rosypalová
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Desenský pohár potřinácté
Vypadá to neuvěřitelně, ale v sobotu 19. 8. to bylo už
13 let, co na Desné pořádáme Pohárovou soutěž v požárních útocích.
Za těch třináct let se značně zvýšil počet soutěžících
týmů i diváků. Tomu se také přizpůsobilo vybavení
i zázemí. Máme dvě plata na paralelní startování útoků,
nové stany a vybavení stánků, ale co stále neodpovídalo
úrovni naší soutěže – sociální zařízení. Po dvanácti letech
už návštěvníci nemusí chodit do mobilních WC, ale do
nově vybudovaných sociálních zařízení v budově patřící
ZD Dolní Újezd.
Chci touto cestou poděkovat představitelům ZD Dolní
Újezd za umožnění přestavby a představitelům obce v čele
s panem starostou Jebouskem za výstavbu nových
sociálních zařízení. Jejich zbudování velice zvýšilo úroveň
a komfort naší soutěže. Byla to snad poslední vada na
kráse našich soutěží.
Nechci tím říci, že už není co zlepšovat, náš sbor se stále
snaží být co nejvíce soběstačný, aby si nemusel na vlastní
akce půjčovat například lavičky nebo stany od jiných obcí
a postupně vybavení nakupuje nebo obnovuje. Na naši
soutěž si týmy mužů pořídily nové dresy.
Letos se Desenského poháru zúčastnil rekordní počet
týmů. Startovalo třicet sedmičlenných týmů mužů, dva
týmy veteránů a patnáct týmů žen. Od 11 hodin naším

areálem zněl rachot upravených mašin týmů nejen ze
svitavského okresu. I naše domácí týmy samozřejmě
předvedli výkony, na které byla radost se dívat.
V kategorii mužů tým A obsadil sedmé místo, tým B
desáté místo. Putovní pohár si odvezli muži z Chrastavce.
Ovšem nejlepší podívaná byla na výkon našich žen.
Startovaly jako první ve své kategorii. Za povzbuzování
přihlížejících dokončily svůj pokus v rekordním čase
16:92. Poprvé se jim podařil čas pod 17 vteřin a byl to čas
vítězný. Doufám, že další takový čas spatříme i na posledních dvou závodech okresní ligy Svitavska, které se konají
po uzávěrce Deseňáčku. Více se celé sezóně Okresní ligy
Svitavska budu věnovat v příštím čísle.
Po hlavní bodované části následovalo i finále v paralelních útocích nazvané „Desenský duel”. Naše týmy se do
tohoto finále probojovaly, nicméně ani jeden tým finále
nevyhrál. Diváci se však dočkali nevšedního klání, kdy
poprvé v historii proti sobě startovali naši muži A vs. B.
Téměř vyrovnané útoky, ale vyhráli muži týmu B.
Věřím, že naše soutěž baví a bude bavit dál, protože tak
prostorný, krásný a moderní areál je jedinečný. Tak zase za
rok na Desné…
Martin Lipavský
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Postupové soutěže 2017
Každý rok se všechny sbory dobrovolných hasičů utkají
minimálně na okrskové soutěži, kde si sousední sbory
poměří své síly a nejlepší z nich postoupí do dalšího kola,
tedy okresního.
Zde opět ti nejlepší postoupí do kola krajského
a vítězové reprezentují svůj kraj na Mistrovství České
republiky. Je tedy snahou každého sboru, když postoupí
co nejvýše. V nedávné historii se jméno naší obce objevilo
i na Mistrovství ČR a to v roce 2011 a 2013, kdy naše ženy
reprezentovaly Pardubický kraj. Nemusím opakovat, že
se naše týmy každý rok po okrskovém kole pravidelně
zúčastňují okresního kola.
Letos se okresní kolo konalo 1. 7. v Kamenci u Poličky.
Dařilo se. Naše ženy jsou okresní mistryně, muži postoupili z třetího místa. Rád bych zde vypíchl výkon Aničky
Šimkové, ve 100 m s překážkami se umístila na druhém
místě, a výkon Lukáše Flacha – okresního vítěze.
Krajské kolo se konalo 22. 7. v Chrudimi. Kolo, kde se
láme chleba, odděluje zrno od plev. SDH Desná, téměř
každoroční účastník jak v mužské, tak i v ženské kategorii,
je opět na startu. Magický okamžik, po němž touží
nespočet sborů. Opravdová touha po vítězství, týmový

duch, neustálé hecování k lepším výkonům, podpora,
napětí, radost, zklamání. To je shrnutí soutěžního dne.
Nesnadná cesta vede na nejvyšší stupeň vítězů a bez
poctivé přípravy je nemožné ho zdolat.
Oba naše týmy se umístily na krásném třetím místě. Na
malou vesničku kdesi za Litomyšlí výkony obdivuhodné,
ovšem máme na víc. Máme mezi sebou zkušené závodníky. Ovšem s přibývajícím věkem přibývají povinnosti,
starosti a času nezbývá, to však neplatí na našeho mentora,
nezničitelného terminátora, hecíře, hasiče tělem i duší
Dušana Flídra. Věkem veterán, silou Herkules, věčný
optimista a tahoun SDH Desná. Nebyli bychom tam, kde
jsme, bez tohoto člověka. Je příkladem pro mnoho mladších, kteří však dodnes nepředčili jeho výkony. Dušane jen
tak dál!!! Jak na poli sportovním, tak jako hlavy SDH
Desná.
Martin Lipavský
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